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Brev till de nordiska regeringscheferna samordning kriser

11 juni 2020

Bästa Statsminister Mette Frederiksen,

COVID-19-kriseforanstaltningerne har medført hårde prøvelser for pendlere mellem de nordiske lande 

og fået arbejdet med grænsehindringer til at gå den forkerte vej i forhold til regeringsledernes vedtagne 

mål: at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region.

Vi, der er nationale medlemmer af det nordiske Grænsehindringsråd, vil derfor opfordre til, at regerings

lederne taler sammen om en fælles nordisk strategi for bedre at kunne håndtere fremtidige kriser.

Vi foreslår, at de nordisk lande i fremtiden informerer hinanden bedre, før de begrænser bevægelighe

den over grænsen. Det giver tid til at begrænse de negative konsekvenser for grænsependlere.

For eksempel er beskatningsregler for pendlere, der arbejder hjemme ved grænselukning, yderst uhen

sigtsmæssige.

Vi beder endvidere om opbakning til indsatsen for samordnet elektronisk identifikation på tværs af 

grænser af hensyn til de mange, der bor i ét land og arbejder i et andet. Samt gensidig anerkendelse af 

erhvervsuddannelser, inklusive de brancheregulerede.

En sådan opbakning vil styrke Grænsehindringsrådets mulighed for at bidrage til regeringsledernes vi

sion for Norden som verdens mest integrerede og bæredygtige region.

Med vänlig hälsning,

Bertel Haarder

Formand for Grænsehindringsrådet og Danmarks 

medlem i Grænsehindringsrådet
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Kære Bertel,

Tak for brevet af 11. juni 2020 fra dig og de nationale medlemmer af 
Grænsehindringsrådet til de nordiske statsministre, som jeg hermed 
besvarer på vegne af de nordiske samarbejdsministre.

Vi sætter i samarbejdsministerkredsen stor pris på det store arbejde I gør 
i Grænsehindringsrådet. I har en central rolle i arbejdet for arbejdet med 
at Norden bliver den mest integrerede region i verden.

I brevet nævner I de konkrete grænsehindringer, som er opstået i 
forbindelse med tiltag under COVID-19. Der har været et omfattende 
samarbejde om at håndtere mange af disse, som I også i 
Grænsehindringsrådet har arbejdet meget med, men alt er ikke løst. I 
samarbejdsministerkredsen har vi løbende drøftet situationen på 
ekstraordinære møder, og vi er også enige i, at vi skal lære af krisen, så vi 
står bedre rustet ved kommende kriser.

I fremhæver også elektronisk identifikation og gensidig anerkendelse af 
erhvervsuddannelser. Det er vigtige emner, som der arbejdes med aktuelt, 
og hvor vi vil presse på for yderligere fremskridt. Vi opfordrer jer til at 
fortsætte de kontakter, I har til de relevante sektorråd på området.

Det er vigtigt, at vi har et tæt samarbejde mellem samarbejdsministrene og 
Grænsehindringsrådet, og vi vil derfor gerne invitere dig til at deltage i et 
kommende samarbejdsministermøde, hvor vi kan drøfte 
mobilitetsdagsordenen. Det kunne eventuelt være på mødet i forbindelse 
med Nordisk Råds session.

Med venlig hilsen

Mogens Jensen
Minister for Nordisk Samarbejde

Bertel Haarder,
Formand for Grænsehindringsrådet
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